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Керуючому справами секретаріату 

Київської міської ради  

Ігорю ХАЦЕВИЧУ 

 

Шановний Ігорю Мирославовичу! 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на лист Київської міської ради                        

від 21.02.2023 № 225-СК-571 щодо направлення до секретаріату Київської 

міської ради копій організаційно - розпорядчих документів, на підставі яких 

здійснено демонтаж пам’ятника генералу Миколі Ватутіну інформує. 

Рішенням Київської міської ради від 14.05.2022 № 4587/4628 «Про 

організаційно-правові заходи щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з 

історією і культурою росії та СРСР, з публічного простору міста Києва» 

визначено орієнтовний перелік (46 об’єктів) пам’ятних об’єктів (пам’ятники, 

меморіальні об’єкти, меморіальні дошки тощо), що відображають радянські та 

російські історичні та пропагандистські наративи чи містять недостовірну 

інформацію та мають бути усунені та/або переміщені до спеціально визначених 

місць зберігання таких об’єктів, до якого входить пам’ятник Ватутіну М.Ф. 

Відповідно до пункту 3 вказаного рішення, розпорядженням Київського 

міського голови від 14.09.2022 № 508 утворено робочу групу з метою вивчення 

переліку об’єктів, що мають бути усунені та/або переміщені, та одночасного 

визначення місць їх зберігання. 

За результатами засідання Експертної ради Міністерства культури та 

інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та 

тоталітаризму (протокол від 09.11.2022 № 10) було прийнято рішення щодо 

демонтажу та перенесення пам’ятника М. Ватутіну, із збереженням його декору, 

до музейного простору, та утворення робочої групи для опрацювання питання 

ексгумації та перепоховання останків М. Ватутіна. 

На засіданні робочої групи з вивчення питань щодо усунення пам’ятних 

об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росїї та СРСР, з публічного простору 

міста Києва, (протокол від 08.02.2023 № 4), враховуючи пропозиції Українського 

інституту національної пам’яті від 30.12.2022 № 1755/2.2-08-22, наказ 

Міністерства культури та інформаційної політики України від 06.02.2023 № 50 

про визнання такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 



  . 

нерухомих пам’яток України, 2 (двох) об’єктів культурної  спадщини: 

«Пам’ятник  генералу армії Ватутіну  М. Ф.», та «Пам'ятник Чкалову В. П.», було 

прийнято рішення про демонтаж зазначених пам’ятників шляхом переміщення 

їх до Музею авіації. 

09.02.2023 пам’ятник Ватутіну М.Ф. на підставі договору від 09.02.2023                   

№ 6 був демонтований комунальним підприємством «Київблагоустрій» та 

перенесений до Державного музею авіації України ім. О.К. Антонова 

Національного університету авіації. 

 

Додатки:  

- копія рішення Київської міської ради від 14.05.2022 № 4587/4628                                   

на 7 арк. в 1 прим.; 

- копія розпорядження Київського міського голови від 14.09.2022 № 508                        

на 4 арк. в 1 прим.; 

- копія протоколу від 09.11.2022 № 10 засідання Експертної ради 

Міністерства культури та інформаційної політики України з питань 

подолання наслідків русифікації та тоталітаризму на 3 арк. в 1 прим.; 

- копія протоколу засідання робочої групи з вивчення питань щодо усунення 

пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росїї та СРСР, з 

публічного простору міста Києва, від 08.02.2023 № 4 на 5 арк. в 1 прим.; 

- копія наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 

06.02.2023 № 50 на 1 арк. в 1 прим.; 

- пропозиції Українського інституту національної пам’яті від 30.12.2022                    

№ 1755/2.2-08-22 на 5 арк. в 1 прим.; 

- копія договору від 09.02.2023 № 6 на 6 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 

 

Директор         Сергій АНЖИЯК 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геннадій Рогальський 279 53 96 


