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ЗВЕРНЕННЯ 

 
депутатів Запорізької міської ради до Кабінету Міністрів України щодо 
збереження культурної спадщини 
 

 

Запорізька міська рада звертається до Кабінету Міністрів України як до 

вищого органу у сфері охорони культурної спадщини, який відповідно до ст.4 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» забезпечує проведення 

державної політики. 

До Запорізької міської ради надійшла Резолюція Міжнародної науково-

практичної конференції «Універсальність явищ запорізького модернізму та 

школи Баухаус. Проблеми збереження модерністської спадщини, яку 

20 листопада 2017 року ухвалили провідні дослідники історії архітектури та 

архітектори-реставратори з України, Німеччини, Польщі, Чехії та Росії. 

У Резолюції, зокрема, йдеться про позицію експертної комісії 

Міністерства культури України щодо найвідомішої пам’ятки українського 

модернізму – ансамблю Дніпровської ГЕС. Вказана комісія фактично 

запропонувала не вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 

такі важливі складові ансамблю ГЕС, як водозливну греблю та судноплавні 

шлюзи. Свою позицію експертна комісія аргументувала належністю даних 

об’єктів до діючого енергетичного комплексу та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Це обґрунтування суперечить як положенням Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», так і міжнародним зобов’язанням, взятим 

Україною згідно із Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини. Охоронний статус пам’ятки культурної спадщини не може залежати 

від її економічного або виробничого значення. 

Експертна комісія Міністерства культури України застосувала у випадку 

Дніпровської ГЕС подвійні стандарти, адже аналогічні об’єкти енергетичної 

сфери та інженерно-транспортної інфраструктури Каховської ГЕС було 

занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України згідно із наказом 

Міністерства культури України від 04.07.2013 № 604. 

Упереджене ставлення експертної комісії Міністерства культури України 

до індустріальної спадщини м. Запоріжжя підтверджується також рішенням про 

визначення категорії охорони будівлі машинної зали на рівні пам’ятки 

місцевого значення. Іншої думки дотримуються провідні вітчизняні та іноземні 

експерти з архітектури міжвоєнного модернізму. У згаданій Резолюції вони 

одноголосно рекомендували занести усі об’єкти ансамблю Дніпровської ГЕС до 

Попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО, тобто відповідно до вимог 

п.7 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної 
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спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 (зі змінами), 

будівлі машинної зали Дніпровської ГЕС має отримати статус пам’ятки 

національного значення.   

З урахуванням вищевикладеного депутати Запорізької міської ради 

звертаються до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення 

Міністерству культури України переглянути згадане рішення експертної комісії 

від 29.03.2017 (протокол № 3/17), забезпечити неупереджений підхід до 

індустріальних об’єктів культурної спадщини м. Запоріжжя та розблокувати 

процес занесення ансамблю Дніпровської ГЕС до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України як пам’ятки національного значення. 
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