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Голові постійної комісії
Київської міської ради
з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку
А. СТРАННІКОВ
Шановний Андрію Миколайовичу!
Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами
опрацювання звернення Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет
«Квартал Пушкінська-Червоноармійська» щодо виготовлення облікової
документації та створення пам’ятки містобудування «Мистецький квартал»,
розгляд якого включено до п.19 порядку денного засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від
10 грудня 2019 року № 26/182, інформує.
В межах так званого «Пушкінського (або «Мистецького») кварталу», що
обмежений вулицями Пушкінською, Великою Васильківською, бульваром
Т. Шевченка та площею Льва Толстого на обліку перебуває 31 об’єкт культурної
спадщини, серед яких 8 будинків вже занесені до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, 9 пам’яток місцевого значення (зокрема по вул. Пушкінській
41, 45, б-ру Т. Шевченка, 3, 5, 7/29, В. Васильківській, 6, 14, 16, 18) та 12 щойно
виявлених об’єктів залишаються незанесеними до вказаного Реєстру.
Відповідно до діючого законодавства у сфері охорони культурної
спадщини та річних планів виконання робіт, Київський науково-методичний
центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і
заповідних територій (далі – Центр) виконав дослідження та розробив облікову
документацію на всі щойно виявлені об’єкти культурної спадщини:
вул. Пушкінська, 31 (садиба і будинки в ній), 33-а, 43 (садиба і будинки в ній),
б-р Т. Шевченка, 1-а.
Крім того, виявлено та досліджено об’єкт на території кварталу, який не
мав охоронного статусу (вул. Велика Васильківська, 4). На нього розроблено
облікову документацію, за якою будинок занесено до Переліку об’єктів

культурної спадщини з подальшою рекомендацією на включення його до
вказаного Реєстру.
В зазначеному кварталі є ще кілька об’єктів, які за попереднім
обстеженням становлять історико-архітектурну цінність й можуть після
досліджень отримати статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини:
вул. В. Васильківська, 8, 10, Пушкінська 33-в (дитячий садок).
Для додаткового вивчення та виготовлення облікової документації на ці
об’єкти, визначення зон охорони цих памяток та дослідження вказаного кварталу
Департамент буде рекомендувати Центру включити ці дослідження в план
роботи Центру на 2020 рік та залучити інших фахівців у сфері охорони
культурної спадщини в рамках виконання міської цільової програми «Охорона
та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки».
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