
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138/95#Text 

Документ 1138/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2001, 
підстава - 1071/2001 

                                                           
 
                             У К А З  
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
 
       ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента  
         N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )  
  
 
               Про заходи щодо відтворення видатних  
                   пам'яток історії та культури  
 
        ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  
          N 70/99    від 27.01.99  
          N 473/99   від 05.05.99  
          N 611/2000 від 24.04.2000 )  
  
 
     Ураховуючи винятково  важливе  значення  відтворення видатних  
пам'яток історії   та   культури   для   відродження    духовності  
українського народу     та    з    метою    відбудови    втраченої  
історико-архітектурної спадщини,  зокрема комплексу Михайлівського  
Золотоверхого монастиря  та  Успенського  собору  Києво-Печерської  
Лаври у   місті   Києві,   що   мають   унікальну    архітектурну,  
містобудівельну та історико-культурну цінність,  
п о с т а н о в л я ю:  
 
     1. Утворити  при  Президентові  України  Комісію   з   питань  
відтворення видатних   пам'яток   історії   та  культури  (далі  -  
Комісія). 
 
     2. Кабінету  Міністрів  України за участю Комісії розробити і  
подати в місячний строк Президентові України  першочергові  заходи  
щодо відбудови комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та  
Успенського собору Києво-Печерської Лаври у місті Києві. 
 
     3. Призначити  ТРОНЬКА  Петра Тимофійовича - голову правління  
Всеукраїнської спілки краєзнавців - головою Комісії. 
 
     Затвердити персональний склад Комісії (додається).  
 
     4. Покласти  на  Комісію  вирішення  питань  щодо  визначення  
переліку видатних    пам'яток,    які    потребують   відтворення,  
консультативного забезпечення науково-дослідних, проектувальних та  
реставраційно-будівельних робіт, пов'язаних з їх відбудовою. 
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     5. Голові Комісії подати у місячний  строк  проект  Положення  
про Комісію  з  питань  відтворення  видатних  пам'яток історії та  
культури. 
 
     6. Надати   Комісії   право   залучати  для  роботи  фахівців  
центральних  органів  виконавчої влади, науково-дослідних установ,  
вищих  навчальних  закладів,  а  також одержувати необхідну для її  
діяльності  інформацію.  ( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з  
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 
 
     7. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк: 
 
     розробити за  участю  Комісії  та  затвердити   довгострокову  
Державну програму   відтворення   пам'яток  історії  та  культури,  
передбачивши в    ній    відбудову    комплексу     Михайлівського  
Золотоверхого монастиря, Успенського собору Києво-Печерської Лаври  
у місті Києві та інших визначних пам'яток; 
 
     створити спеціальний   фонд   для   фінансового   та   іншого  
забезпечення реалізації   зазначеної   Програми   та    затвердити  
Положення про нього.  
  
 
 Президент України                                         Л.КУЧМА  
 
 м.Київ, 9 грудня 1995 року  
         N 1138/95  
 

 
                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                     Указом Президента України  
                                 від 9 грудня 1995 року N 1138/95  
 
                              СКЛАД  
          Комісії з питань відтворення видатних пам'яток  
           історії та культури при Президентові України  
 
     ТРОНЬКО            - голова правління  Всеукраїнської  спілки  
Петро Тимофійович         краєзнавців,    академік    Національної  
                          академії наук України, голова Комісії  
 
     ГУСАКОВ            - Голова Державного комітету  будівництва,  
Володимир Миколайович     архітектури    та    житлової   політики  
                          України, заступник голови Комісії  
 
     ПРИБЄГА            - голова       Київської       організації  
Леонід Володимирович      Українського товариства охорони пам'яток  
                          історії    та    культури,     проректор  
                          Української академії мистецтв  
 
     АСЄЄВ              - доктор архітектури, професор 
Юрій Сергійович  
 
     АЧКАСОВА           - директор    Національного    заповідника  
Валентина Никифорівна     "Софія Київська"  
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     БОГУЦЬКИЙ          - заступник Глави Адміністрації Президента  
Юрій Петрович             України  
 
     ДЕМЧИШИН           - завідувач відділу Інституту геології НАН  
Михайло Гордійович        України  
 
     ДРАЧ               - Голова Державного комітету інформаційної  
Іван Федорович            політики,  телебачення  і  радіомовлення  
                          України  
 
     ЖУЛИНСЬКИЙ         - Віце-прем'єр-міністр України  
Микола Григорович  
 
     КУРАС              - віце-президент   Національної   академії  
Іван Федорович            наук України  
 
     КУЧЕРУК            - начальник    Управління    охорони    та  
Микола Максимович         реставрації  пам'яток  містобудування  і  
                          архітектури      Державного     комітету  
                          будівництва,  архітектури  та   житлової  
                          політики України, секретар Комісії  
 
     ЛИТВИН             - Глава Адміністрації Президента України  
Володимир Михайлович  
 
     МОГИТИЧ            - директор інституту 
Іван Романович            "Укрзахідпроектреставрація"  
 
     ПЕТЕЛЬКО           - головний      консультант      Головного  
Сергій Віталійович        управління з питань внутрішньої політики  
                          Адміністрації     Президента    України,  
                          секретар Комісії  
 
     СИЛИН              - заслужений   архітектор   України    (за  
Лесь Панасович            згодою)  
 
     СМОЛІЙ             - директор Інституту історії НАН України  
Валерій Андрійович  
 
     СТАШЕВСЬКИЙ        - перший   заступник   голови    Київської  
Станіслав Телісфорович    міської державної адміністрації  
 
     СТУПКА             - Міністр культури і мистецтв України 
Богдан Сильвестрович  
 
     ТОЛОЧКО            - голова Українського  товариства  охорони  
Петро Петрович            пам'яток  історії та культури,  народний  
                          депутат України (за згодою)  
 
     ФЕДОРУК            - голова  Державної  служби  контролю   за  
Олександр Касьянович      переміщенням     культурних    цінностей  
                          України через державний кордон України  
 
     ШТОЛЬКО            - президент      Української      академії  
Валентин Григорович       архітектури  
 



     ЮЩЕНКО             - Прем'єр-міністр України. 
Віктор Андрійович  
  
 
 Глава Адміністрації  
 Президента України                                   В.ЛИТВИН  
  
 
(  Склад  в  редакції  Указів  Президента  N  473/99 від 05.05.99,  
N 611/2000 від 24.04.2000 )  
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