ПРЕС-РЕЛІЗ
пресової конференції «Скажімо «ні!» варварському руйнуванню Хрещатика»
Тривалий час широка громадськість успішно протистояла численним спробам знищення
пам’ятки архітектури та історії місцевого значення по вул. Хрещатик / Б.Хмельницького, 40/1. У
2009 р. цю пам’ятку – колишній готель «Кане», а нині - Центральний універмаг, було внесено до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Того ж року в Київському науковометодичному центрі з охорони, реставрації та використання пам`яток історії, культури і заповідних
територій при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА було виготовлено
паспорт на пам’ятку, в якому предметом охорони було визначено всі фасади будинку, а також його
визначна містобудівна роль у формуванні історичного ландшафту комплексу вулиць Хрещатик і
Б.Хмельницького.
Але вже в наступному році НДІ пам'яткоохоронних досліджень Мінкультури України
виготовляє: 1) ще один паспорт на цю ж пам'ятку, в якому докорінно змінюється предмет охорони
(ним залишаються лише декоративне оздоблення другого та третьою поверхів «чолових» фасадів):
2) історико-містобудівне обгрунтування, згідно з яким допускається будівництво на місці пам'ятки
сучасної споруди висотою 12 надземних і 2 підземних поверхи (найвища позначка новобудови 55
метрів, в той час як існуючим Генеральним планом Киева в Центральному історичному ареалі
заборонено будівництво споруд вище, ніж 27 метрів).
26 квітня 2013 року директор департаменту Мінкультури України Вінграновський М. А.
погодив і сам проект скандального будівництва. Зроблено це було нібито «... зважаючи па
схвалення Президією Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини
Міністерства культури України Концепції реставрації, реабілітації та пристосування пам’ятки
місцевого значення та реконструкції приміщень, які не є пам 'яткою, по вул. Хрещатик /
Б.Хмельницького....».(протокол від 25.04.2013 р. № 63).
Насправді, 25 квітня 2013 року відбулося засідання Президії згаданої ради, але питання
порядку денного щодо згаданої Концепції на прохання доповідача Л.П. Скорик було вирішено
перенести і не розглядалося, тож не. могло ставитися на голосування. Це питання Науковометодичною радою більше не розглядалося.
Варто відзначити, що відповідні документи щодо проекту будівництва по вул. Хрещатик /
Б.Хмельницького, 40/1 на погодження до КМДА не надходили. Хоча, проект реставрації пам'ятки
місцевого значення Центральний універмаг, також розташованої в Центральному історичному
ареалі, в установленому порядку був розглянутий і погоджений Головним управлінням охорони
культурної спадщини КМДА.
Голова Українського товариства охорони пам'яток історії і культури (УТОПІК). академік
НАН України П.П. Толочко 1 7 травня 2013 був на особистому прийомі в Міністра культури
Новохатька Л.М. з питання збереження цієї цінної пам'ятки. Відповідь на лист-звернення, вручений
Міністрові під час прийому і належно зареєстрований, до УТОПІКу не надходила.
Реалізація цього недолугого проекту відкриває дорогу не тільки до абсолютного спотворення
будинку-пам'ятки архітектури та історії місцевого значення на вул. Хрещатик / Б.Хмельницького.
40/1. але й закладає початок знищення традиційного історичного містобудівного середовища
єдиного уцілілого під час війни в центрі міста київського кварталу.
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