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МЕМОРАНДУМ 
 

про співпрацю з метою створення на території м. Київ  
Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» 

 
 

16 березня 2018 року            м. Київ 
 

 
Центральний орган виконавчої влади Міністерство культури України в особі 

Міністра культури України Нищука Євгена Миколайовича, який діє на підставі 
Положення про Міністерство культури України (далі – Мінкультури); 
 

Центральний орган виконавчої влади Міністерство освіти і науки України в особі     
Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця Володимира 
Віталійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство освіти і науки України 
(далі – МОН); 

 
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 

в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, який діє на підставі 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ» (далі – КМДА); 

 
Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» в особі генерального 

директора Глазунова Бориса Івановича, який діє на підставі Статуту Національного 
історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (далі – Заповідник); 

 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» в особі 

генерального директора Вербиленка Геннадія Володимировича, який діє на підставі 
Статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» (далі 
– Фонд) 

далі спільно – Сторони, уклали цей Меморандум про співпрацю з метою створення 
на території м. Київ меморіального комплексу пам’яті про Голокост та про трагедію у 
Бабиному Яру (далі - Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»). 

 
Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовились про такі заходи: 
 
Фонд: 
 
- організовує публічні обговорення стосовно мети, порядку створення та 

функціонування Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 
- проводить разом зі Сторонами або самостійно інформаційні, освітні, наукові, 

культурні (в тому числі міжнародні) заходи стосовно створення Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр»; 

- організовує в установленому порядку проведення архітектурного конкурсу 
створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- організовує в установленому законодавством порядку розробку та погодження 
наукової та архітектурної концепції, проектної документації Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр», у тому числі погоджує зі Сторонами; 

- виступає замовником або в установленому порядку залучає замовника для 
створення (будівництва) Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 
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- за погодженням зі Сторонами у проекті створення (будівництва) Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр» передбачає відповідні заходи з благоустрою території, 
інфраструктурних перетворень, заходів безпеки тощо. 

 
Мінкультури: 
 
- бере участь разом зі Сторонами в межах повноважень у проведенні 

інформаційних, освітніх, наукових (в тому числі міжнародних) заходів стосовно створення 
Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в межах повноважень надає інформацію про пам’яткоохоронний статус 
територій розміщення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та визначені чинними 
пам’яткоохоронними нормами обмеження щодо забудови відповідної земельної ділянки і 
переліку робіт, що потребують наявність дозвільних документів; 

- сприяє проведенню в установленому порядку архітектурного конкурсу 
концепцій Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- сприяє в межах повноважень широкому, в тому числі фаховому та 
громадському обговоренню концепції Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- сприяє реалізації результатів архітектурного конкурусу на наступних етапах 
втілення концепції Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та забезпеченню 
проведення заходів із будівництва об’єкта.   

 
МОН: 
 
- бере участь разом зі Сторонами у проведенні інформаційних, освітніх, наукових 

(в тому числі міжнародних) заходів стосовно створення Меморіального центру Голокосту 
«Бабин Яр»; 

- бере участь в установленому порядку у заходах з науково-технічної та 
інноваційної діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку та в межах компетенції сприяє організації 
використання державних ресурсів науково-технічної інформації відповідної тематики, 
здійснює її пошук (в тому числі міжнародний) для забезпечення діяльності Меморіальному 
центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку та в межах компетенції сприяє вирішенню інших 
питань, пов’язаних із створенням Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». 
 

КМДА: 
 
- бере участь разом зі Сторонами у проведенні інформаційних, освітніх, 

культурних (в тому числі міжнародних) заходів стосовно створення Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр»; 

- бере участь у розробці та погодженні наукової та архітектурної концепції, 
проектної документації Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку вчиняє дії щодо оформлення (надання, погодження) 
Фонду, або залученому ним замовнику дозвільної документації на створення (будівництво) 
Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- у разі потреби вирішує в установленому порядку питання порядку організації 
території (у т.ч. організації дорожнього руху), необхідної для створення Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку сприяє вирішенню інших питань, пов’язаних із 
створенням Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». 
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Заповідник: 
 
- бере участь разом зі Сторонами у проведенні інформаційних, освітніх, наукових, 

культурних (в тому числі міжнародних) заходів стосовно створення Меморіального 
комплексу Голокосту «Бабин Яр»; 

- сприяє розробці та погодженню наукової та архітектурної концепції, проектної 
документації Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку сприяє вирішенню питань пов’язаних із 
використанням суміжних земельних ділянок під час створення (будівництва), експлуатації 
та обслуговування Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»; 

- в установленому порядку сприяє вирішенню інших питань, пов’язаних із 
створенням Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». 
 

Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 
моменту його припинення. 

Кожна зі сторін може припинити дію цього Меморандуму, попередивши у письмовій 
формі інші сторони за 7 календарних днів до запланованої дати його припинення. У такому 
випадку сторони цього Меморандуму узгоджують свої дії для оперативного завершення 
початих на той момент заходів. 

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання положень цього 
Меморандуму через уповноважених представників, визначених сторонами для розгляду 
поточних питань та проведення спільних заходів. 

Усі зміни і доповнення до цього Меморандуму оформлюються письмово. 
Жодні з положень цього Меморандуму не можуть бути розтлумачені як підстава для 

будь-якого виду юридичної відповідальності сторін, як під час його дії, так і після 
припинення крім тих, які передбачені чинним законодавством України. 

Цей Меморандум підписано у 5 (п’яти) примірниках, по 1 (одному) примірнику для 
кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Меморандум залишається відкритим для підписання органами державної влади та 
місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, іншими юридичними особами, які 
мають намір долучитися до створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». 
 
 
Міністр культури України 
Є. Нищук 
 
Перший заступник Міністра освіти і науки України 
В. Ковтунець 
 
 
Голова Київської міської державної адміністрації  
В. Кличко 
 
 
Генеральний директор  
Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”  
Б. Глазунов 
 
 
Генеральний директор Благодійної організації  
“Благодійний фонд “Меморіал Голокосту “Бабин Яр”  
Г. Вербиленко 


