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Голові Українського інституту
національної пам’яті
ДРОБОВИЧУ
Антону Едуардовичу
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

щодо декомунізації пам’ятки
архітектури та містобудування –
мосту Патона
До мене, як до депутатки Київської міської ради, звертаються занепокоєні кияни
щодо реставрації пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки - мосту Патона,
який знаходиться на вул. Набережне шосе у Дніпровському та Печерському районах міста
Києва.
Міст Патона - перший у світі суцільнозварний міст, відкритий у 1953 році. У
проектуванні та будівництві брали участь Інститут «Укрпроектстальконструкція», Трест
Мостобуд № 1, Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона АН УРСР та
Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна. Також безпосередню
участь у проектуванні та будівництві брав Євген Оскарович Патон, якому і належить ідея
зробити суцільнозварний міст.
Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України №1285/0/16-08 від
07.11.2008 міст Патона має статус пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки,
охоронний номер 530-Кв.
Проте, за словами громадян, в ході проведення реставрації та декомунізації даної
пам’ятки культурної спадщни було демонтовано частину її елементів та встановлено нові
деталі, що докорінно змінює її первісний вигляд. Варто зазначити, що одразу було виявлено
недоліки проведеної реконструкції, зокрема, щодо якості використаних матеріалів
(зокрема, але не виключно, замість чавунного лиття використано порошковий метал, в
результаті чого пам’ятка архітектури зазнала значного впливу корозії).
Окрім того, в рамках декомунізації, замість зірки встановлено барельєф Архангела
Михаїла, безпосереднє відношення якого до будівництва та реставрації моста викликає
справедливі сумніви у громадськості.

Відповідно до ст. 22, 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини»,
пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити,

змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Забороняється
змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи чи позначки –
на ній, її території та охоронній зоні – без відповідного дозволу органу охорони
культурної спадщини.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад”,
п р о ш у:
1.Надати повну та вичерпну інформацію щодо фактичних та юридичних підстав
декомунізації пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки - мосту Патона,
розміщеного по вул. Набережне шосе у Дніпровському та Печерському районах міста
Києва, а також щодо встановлення барельєфу Архангела Михаїла.
2.Провести перевірку вищевикладених фактів, і, у разі виявлення порушень, - вжити
заходів, спрямованих на їх усунення, зокрема – шляхом виправлення вищеописаних
недоліків.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом
термін шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua
З повагою,
депутатка Київської міської ради
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