
ПРОТОКОЛ
громадських обговореннях щодо передачі музейних експонатів

військовій частині АЗ085

11.04.2019 15.00

Присутні: Костім Т.В. -  міський голова
Бочарін П.П. -  секретар ради
Дорохов О.М. -  командир військової частини АЗ085, полковник
Шинкар Ю.С. - депутат міської ради
Гриценко А.М. -  депутат міської ради
Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 

фондової роботи НІЕЗ «Переяслав»

Громадські активісти, військовослужбовці, небайдужі жителі міста

Присутніх: 32 особи.

Костін Т.В. -  міський голова. Повідомив, що до міської ради надійшло звернення 
від 06.10.2019 від Дорохова О.М. -  командир військової частини А3085 (зачитує 
звернення).

Дорохов О.М. -  командир військової частини А3085, полковник. Обгрунтував 
причину звернення. Повідомив, що готовий прислухатись до думки громади і готовий 
до співпраці.

Водяний О.М. -  житель міста. Хотів би почути думку музейників-науковців, 
представників НІЕЗ «Переяслав» з цього приводу.

Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 
фондової роботи НІЕЗ «Переяслав» .  Повідомив, що адміністрація НІЕЗ «Переяслав» 
занепокоєна станом військової техніки, що знаходиться біля Меморіалу Слави. 
Готові прислухатись до думки громади. А також оголосив, що до 09 травня 2019 
року запланували пофарбувати цю техніку.

Гичко О.І. -  громадська активістка. Поцікавилась, чи може розповісти Ревега 
В.В. хто, коли і як перевозив сюди цю техніку.

Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 
фондової роботи НІЕЗ «Переяслав». Повідомив, що кожний з експонатів, який був 
привезений до НІЕЗ «Переяслав» в період до 2011 року це заслуга Михайла 
Сікорського. Вищезазначена техніка надходила до фондів в різні часи, десь п період 
70-80-х років. Техніка надходила з Київського військового округу, а також частина з 
м. Ніжин.

Водяний О.М. -  житель міста. Цікавиться, чи можливо оцінити історичну 
цінність?

Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 
фондової роботи НІЕЗ «Переяслав». Повідомив, що кожний предмет є безцінним та 
унікальним, але ці предмети не всі Другої світової війни. Лиш гаубиця десь того 
періоду.

Водяний О.М. — житель міста. Поцікавився, яка цінність саме цих експонатів в 
грошовому еквіваленті?



Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 
фондової роботи НІЕЗ «Переяслав». Повідомив, що ще не проводили грошової 
оцінки.

Водяний О.М. — житель міста. Наголосив, що 203 мм гаубиця зразка 1931 р. Б- 
4 на території України залишилось 3-4 екземпляри. Поцікавився, яким саме чином і на 
яких підставах будуть передавати техніку.

Костін Т.В. — міський голова. Повідомив, що як громада вирішить -  то так і
буде.

Житель міста. Звернувся до міського голови з проханням нагадати всім 
присутнім про ситуацію, коли після того, як в тимчасове користування було 
передано музейні експонати військовій частині, не повернуто й до цього часу до 
фондів НІЕЗ «Переяслав» 6 картин. Всім повідомлено, що наказ мінкульту відмінено, 
але наказу про відміну немає. Отже попередній наказ діє про вивезення техніки з 
нашого міста.

Марченко І. О. — громадська активістка. Повідомила, що й минулого разу не 
дали забрати військову техніку і цього разу техніку не віддадуть. І  це думка всієї 
громади міста.

Бобровнік Ю.В. -  громадський активіст. Звернув увагу присутніх, що близько 
останніх двадцяти років не проводилось реконструкції даної техніки. Ні міська рада, 
ні працівники НІЕЗ «Переяслав» не переймались цим питанням.

Голуб О.М. -  громадський активіст. Поцікавився, чому не запитують думку в 
Почесних громадян міста. Повідомив, що ті експонати -  державна власність. 
Поцікавився, а що ж громада буде з цього мати, що їй залишиться? Запропонував 
закріпити за цією територією прибиральника (взяти в штат в НІЕЗ) та нагадав про 
обіцянки встановлення відеокамери.

Дорохов О.М. -  командир військової частини А3085, полковник. Повідомив, що 
просять САУ ПСУ — 152, бо ця техніка є прабатьком «Ліона». Хочуть зберегти цю 
техніку. Можуть запропонувати спільними зусиллями відновити цю техніку.

Водяний О.М. — житель міста. Повідомив, що його найбільше в цій ситуації 
цікавлять два питання: чи є на балансі НІЕЗ ця техніка і що передбачає собою 
передача на «тимчасове зберігання» до військової частини.

Костін Т.В. -  міський голова. Наголосив, що на даний момент обговорюється 
питання: передавати техніку - чи ні.

Водяний О.М. — житель міста. Просить уточнити яким чином хочуть 
оформити цю техніку і в кого вона знаходиться на балансі? Висловлює 
стурбованість тим, що ніхто повертати техніку не буде. Цікавиться, яким бачать 
без цієї техніки Меморіал Слави? Пропозиція: попросити допомоги у  військової 
частини в реконструкції техніки. А жителі міста увіковічнять вашу допомогу. Був 
сьогодні біля меморіалу: техніка дійсно в плачевному стані.

Кузьменко В.Ф. -  житель міста. Повідомив, що свого часу працював в музеї. 
Нагадав про ситуацією, коли було не повернуто НІЕЗ «Переяславу» деяких картин. 
Скоро в нас не буду міста-музею. Техніку потрібно залишити в місті. Підростають 
діти, внуки і потрібно зберегти техніку для патріотичного виховання молоді. Проти 
вивезення.

Марченко І. О. -  громадська активістка. Нагадала, що волонтери й зараз 
підтримують бійців на сході України. Нам потрібне те місце, куди можна прийти і 
згадати, що таке війна.

Шинкар Ю.С. - депутат міської ради. Нагадав, що минулого разу збиралась 
громада міста, яка була категорично проти вивезення військової техніки за межі



міста. Запропонував при міській раді створити музей. Запропонував на розгляд сесії 
винести питання звернення до Мінкульту про заборону передачі техніки.

Іващенко А.М. —  житель міста. Повідомив, що техніка дійсно знаходиться в 
поганому стані.

Житель міста. Повідомив всім присутнім, що Генеральний директор НІЕЗ 
«Переяслав» Лукашевич О.М. отримав в 2018 році 8 млн. грн. на реставрацію 
музейних експонатів. Тому не бачить сенсу брати кошти з міської ради та жителів 
міста на відновлення техніки.

Дорохов О.М. -  командир військової частини А3085, полковник. Наголошує, що 
хочуть зараз просто почути відповідь.

Костім Т.В. -  міський голова. Погоджується, що командир правий з приводу 
відновлення спільними зусиллями військової техніки.

Ковтун Ю.В. -  житель міста. Наголошує, що реставрацію потрібно 
проводити правильно, щоб додатково не пошкодити техніку.

Костім Т.В. -  міський голова. Оголошує, що техніка залишиться в місті і 
спільними зусиллями її полагодять.

Бочарін П.П. -  секретар ради. Цікавиться у  Ревеги В.В. чи НІЕЗ може 
запропонувати спеціаліста, який би міг зробити дефектовку? Тоді ми будемо знати 
що можемо зробити власними силами.

Ревега В.В. -  завідувач сектору обліку музейних цінностей відділу науково- 
фондової роботи НІЕЗ «Переяслав». Повідомив, що при проведенні реставраційних 
робіт музейники користуються інструкцією. Такі роботи проводяться лише з 
дозволу Мінкульту.

Костім Т.В. -  міський голова. Повідомив, що до 9 травня пофарбують техніку, 
а вже пізніше перейдуть до реставрації.

Гриценко А.М. -  депутат міської ради. Повідомив, що спілкувався з жителями 
ввіреного округу. Всі опитані за збереження техніки в місті. Готові допомогти 
фарбувати.

Костім Т.В. -  міський голова. Повідомив, що працівники НІЕЗу закуплять 
необхідну фарбу, а пофарбувати зможуть жителі міста. Оголошення про 
проведення робіт буде розміщено на сайті міської ради

Мілов Д.О. -  житель міста. Наголосив, що до керівництва НІЕЗ у  жителів 
міста довіри не має, тому пропонує створити ініціативну групу, яка б контролювала 
це питання.

Костім Т.В. -  міський голова. Погодився з Міловим Д.О.

За результатами громадських обговорень щодо передачі музейних експонатів 
військовій частині А3086 громада міста вирішила:

1. Не передавати музейні експонати військовій частині А3085.
2. Керівнику НІЕЗ «Переяслав» забезпечити належне утримання експонатів.
3. До 9 травня 2019 року працівникам НІЕЗ «Переяслав» та представникам 

громади міста провести обслуговування та фарбування експонатів.

Міський голова Т.В.Костін


