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Кабінет Міністрів України  
Про спорудження у м. Києві монументу 

Соборності України та встановлення  

пам’ятника Симонові Петлюрі 
 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) розглянув лист Міністерства культури України від 27.09.2017         

№ 1718/29/10-17 щодо стану виконання завдань, визначених у пунктах 3 та 4 

Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 

років та вшанування пам'яті її учасників на період до 2021 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777, зокрема 

стосовно спорудження у м. Києві монументу Соборності України та встановлення 

пам’ятника Симонові Петлюрі та в порядку щоквартального інформування на 

додаток до попередніх листів інформує про наступне. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1181 

«Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів», монумент 

Соборності України є об’єктом державного значення.  

Отже, зазначаємо, що місце спорудження монументу державного значення    

не може бути обрано ситуативно, без консультацій з громадою України та 

провідними фахівцями в галузі мистецтва та архітектури. Для якісного 

опрацювання місця необхідна чітка інформація – точні габарити об’єкту, матеріал, 

форма, тощо. Зважаючи на загальнонаціональний статус об’єкту, його важливість 

для кожного українця, у разі неможливості проведення нового конкурсу на 

визначення кращого ескізного проекту Монументу Соборності (Злуки) України, 

що дійсно буде уособлювати Соборність, в найсучаснішому і глибинному сенсі, і 

бути близьким та зрозумілим для кожного українця, ескізний проект Монумента 

має бути доопрацьований та мати високохудожній вигляд. 

Також, листом від 11.05.19 № 07030-03-6/12560 Мінфін України повідомив, 

щодо здійснення видатків на проектування пам’ятників, що у Державному 

бюджеті України Міністерству культури України щорічно передбачаються 
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видатки за бюджетною програмою на проведення загальнодержавних заходів у 

сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, тощо. 

Станом на сьогодні, нових даних щодо стану доопрацювання проекту 

монументу Соборності України від розробників ескізного проекту-переможця 

конкурсу на кращий проект Монументу, який проводило Мінкультури України в 

2005 році, у виконавчому органі – немає. Без доопрацювання ескізного проекту – 

переможця 2005 року згідно з зауваженнями секції архітектурно-містобудівної 

ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського 

середовища (сьогодні – Департамент містобудування та архітектури) (протокол 

секції від 10.11.2005 у справі № 0492-а-05) та засідання Національної спілки 

архітекторів України (протокол від 31.08.2018) виконавчий орган не в змозі якісно 

виконати поставлене завдання та обрати відповідне місце для встановлення 

монументу.  

Стосовно спорудження пам’ятника Симонові Петлюрі, інформуємо, що 

17.01.2019 було проведено нараду за участі представників міністерства та 

виконавчого органу, на якій розглядалось питання встановлення даного 

пам’ятника. За результатами наради прийнято рішення щодо підготовки 

відповідного проекту розпорядження Уряду. 

Також, було проінформовано, що виконавчим органом опрацьований варіант 

розміщення пам’ятника біля входу до будинку вчителя на вул. Володимирській, 

57, де свого часу розміщувалась Українська Центральна Рада. Також представники 

міністерства висловили готовність провести всеукраїнський конкурс на 

визначення кращого ескізного проекту пам’ятника Петлюрі за умови отримання 

коштів з Держбюджету України та підготовки відповідного розпорядження. 

Враховуючи, що монумент Соборності та пам’ятник Симону Петлюрі мають 

загальнонаціональне значення, питання щодо їх фінансування має вирішуватись за 

рахунок коштів Державного бюджету України та має бути узгоджено 

Міністерством культури та інформаційної політики України. 

Позиція виконавчого органу щодо спорудження монументу Соборності 

України та встановлення пам’ятника Симонові Петлюрі, викладена в листах від 

10.10.2019 № 004-1794, від 22.10.2019 № 004-1891, від 03.04.2020 № 004-923 та 

004-924, від 01.04.2021 № 002-466 і лишається незмінною. 

Разом з тим, повідомляємо, що у разі надходжень відповідних Урядових актів 

щодо спорудження вищезазначених об’єктів, виконавчий орган готовий їх 

розглянути та погодити, та, в межах своїх повноважень, готовий долучиться до 

опрацювання з Міністерством культури та інформаційної політики України 

зазначених питань. 
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