
 

Протокол розбіжностей 

до проєкту № 1675 «Повернення в комунальну власність 

пам’ятки історії та культури – садиби Хорива, 2» 
 

 

 

 

 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

Департамент) розглянув проєкт №  1675 «Повернення в комунальну 

власність пам’ятки історії та культури – садиби Хорива, 2» громадського 

бюджету 2021 року. За результатами опрацювання, керуючись 

Положенням про громадський бюджет міста Києва, затвердженим 

рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791, в межах 

повноважень, повідомляємо. 

 Запропонований проєкт № 1675 «Повернення в комунальну 

власність пам’ятки історії та культури – садиби Хорива, 2» передбачає 

повернення будинків у комунальну власність шляхом їх викупу у власника 

у зв’язку з фактичним доведенням будинків до руйнації. 

 Слід зазначити, що Департамент приватизацію згаданого об’єкту 

не здійснював. 

 Разом з тим, пропонуємо розглянути можливість реалізації 

згаданого проєкту на підставі статті 352 Цивільного кодексу України,  

статті 21 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (викуп 

пам’ятки культурної спадщини, який загрожує знищення) та, керуючись 

законними повноваженнями органів охорони культурної спадщини, 

передбаченими пунктом 6 частини першої статті 6 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» та підпунктом 10 пункту  «б» статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», викуплена пам'ятка переходить у власність 

держави. Для повернення викупленого об’єкту в комунальну власність 

 

 



пропонуємо розглянути можливість ініціювати прийняття такого об’єкту 

від уповноважених державних органів до сфери управління Київської 

міської державної адміністрації або - до комунальної власності відповідно 

до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності». 

 Згідно з статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», якщо 

захист інтересів держави не здійснює орган державної влади, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, то прокурор 

здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі їх 

порушення або загрози порушення. Тому, для вирішення питання подання 

відповідного судового позову про викуп пам’ятки культурної спадщини, 

пропонуємо відповідальному за проєкт підрозділу, у разі необхідності, 

звернутись до органів прокуратури. 

 Отже, для збереження культурної спадщини реалізація проєкту 

вбачається  важливою та можливою після переходу викупленої пам’ятки у 

власність держави та подальшої її передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. 

 

 

 

Директор   Андрій ГУДЗЬ 
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