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Кабінет Міністрів України

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 
15.05.2020 № 16094/0/2-20, до листа Київської міськдержадміністрації від 
14.05.2020 № 004-1122 щодо спорудження у м. Києві монумента Соборності 
України Міністерство культури та інформаційної політики України інформує 
про наступне.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2005  
№ 138-р Мінкультури у 2006 році забезпечило проведення конкурсу на кращий 
ескізний проект монумента Соборності України в м. Києві. Листами від 
31.07.2006 № 394/8/15-06, 03.07.2013 № 507/7-3/15-13 Міністерство надсилало 
пакет конкурсної документації до Київської міськдержадміністрації для 
подальшого його проектування та спорудження.

Вищезазначений ескізний проект схвалено архітектурно-містобудівною 
радою при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва, після чого 
розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 24.01.2006 № 80 «Про 
спорудження монумента Соборності у м. Києві» визначено функції 
відповідальних за проектування та виконання робіт із спорудження монументу 
Соборності України на оглядовому майданчику біля Маріїнського палацу на 
вул. Грушевського, 5. 

Впродовж багатьох років Київською міськдержадміністрацією не 
вирішується питання встановлення монументу Соборності України у Києві, 
посилаючись на ліквідацію комунального підприємства, Дирекції 
реставраційно-відновлювальних робіт, на яку було покладено функцію 
замовника з проектування і спорудження монумента. Однак, рішенням 
Київської міської ради № 57/57 від 4 вересня 2014 року «Про припинення 
комунального підприємства «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації) шляхом ліквідації» об’єкти незавершеного будівництва та 
об’єкти культурної спадщини передано іншим фаховим комунальним 
підприємствам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), які виконують повноваження правонаступників 
ліквідованого комунального підприємства.

Згідно з Положенням про Міністерство культури та інформаційної 
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
16.10.2019 № 885, питання проектування та встановлення пам’ятників не 
належить до компетенції міністерства. Довідково інформуємо, що пунктом 3 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 777 Київську 
міську державну адміністрацію визначено головним виконавцем робіт по 
завершенню проектування, спорудженню та урочистому відкриттю у м. Києві 
монумента Соборності України. 

Додаємо пакет документів для невідкладного опрацювання завдань, 
визначених Урядовим рішенням.

Додаток: 

- копія Наказу Міністерства культури України від 28.07.2006 № 611/0/16-
08 «Про затвердження ескізного проекту монумента Соборності України у 
м. Києві» на 1 арк;

- копія протоколу засідання художньо-експертної ради з питань 
монументальної скульптури Міністерства культури і туризму                   
України від 06.07.2006 року на 3 арк;

- фото ескізного проекту монумента Соборності України у м. Києві на 
1 арк;

- постанова  Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 138-р 
«Про спорудження монументів Соборності України у мм. Києві, Севастополі та 
Чернігові» на 1 арк;

- розпорядження Київської міськдержадміністрації від 24.01.2006 № 80 
«Про спорудження монумента Соборності у м. Києві» на 1 арк.

Державний секретар                                                       Артем БІДЕНКО

Наталія Пашкова  тел.234-63-88
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