ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 30.12.2015 р. № 3013
м. Вінниця
Про демонтаж пам’ятників,
пам’ятних знаків та інших
об’єктів малої пластики
Керуючись Законом України від 09.04.2015 р. № 317 «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання
Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Демонтувати наступні пам’ятники, пам’ятні знаки та інші об’єкти малої
пластики на території м. Вінниці:
№ з/п
1

Найменування «
Адреса
Меморіальна дошка на честь встановлення вул. Соборна, 67
радянської влади у Вінниці 17 січня 1918 р.

2

Меморіальна дошка на честь підпільних обкомів, вул. Соборна, 70
міжрайкомів, райкомів, партійних центрів КП(б)У,
що очолювали народну боротьбу у Вінницькій
області під час фашистської окупації

3

Меморіальна дошка на честь М. Щорса

вул. Соборна,48/Козицького, 36

4

Меморіальна дошка на честь В. Примакова

вул. Зої Космодем’янської, 13

5

Інформаційна дошка на честь М. Володарського

вул. Козицького, 81

6
7

Інформаційна дошка на честь М. Островського
Інформаційна дошка на честь К. Лібкнехта

8

Інформаційна
комсомолу

9

Інформаційна дошка на честь 100-річчя В. І. Леніна вул. Архітектора Артинова, 46

дошка

на

честь

пр. Коцюбинського, 53
вул. Гоголя, 13

Ленінського пр. Юності, 10

10 Пам’ятник на честь Жовтневого повстання

пл. Жовтнева

11 Пам’ятний знак на честь 50-річчя утворення СРСР

Парк Дружби Народів,
центральний вхід
12 Зображення герба УРСР та серпа і молота в вул. Театральна, 13
інтер’єрі глядацького залу Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного
театру ім. М. К.Садовського
13 Зображення серпа і молота в інтер’єрі будівлі вул. Соборна, 73
Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім.
К. А. Тімірязєва
14 Зображення серпа і молота на капітелях житлового
будинку

вул. Соборна, 43

15 Зображення серпа і молота на капітелях будівлі Хмельницьке шосе, 17
Вінницької районної ради
16 Зображення серпа і молота на фасаді військової вул. Чехова, 14
казарми
17 Зображення серпа і молота в емблемі на фасаді вул. Визволення, 2
будівлі Товариства сприяння обороні України
(Вінницької обласної організації)
18 Серп і молот у зображенні Ордену Трудового пл. Гагаріна, 2
Червоного Прапора на будівлі універмагу
19 Мозаїка «Будь достоин эпохи, ровесник!»

пл. Європейська

20 Заміна дати «1941» на «1939» на Меморіалі Слави

пл. Європейська

2. Власникам, балансоутримувачам будівель та споруд або земельних
ділянок, на яких розташовані вищевказані об’єкти, провести їх демонтаж у
встановленому порядку, передати у Вінницький обласний краєзнавчий музей
та в термін до 01.02.2015 р. проінформувати виконком Вінницької міської
ради щодо виконання даного рішення.
3. Департаменту архітектури, містобудування та кадастру в термін до
31.12.2015 р. направити дане рішення власникам, балансоутримувачам

будівель та споруд або земельних ділянок, на яких розташовані
вищезазначені об’єкти.
4. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю оприлюднити
дане рішення в друкованих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
С. Матусяка.

Перший заступник міського голови

І.Корольчук

Департамент архітектури, містобудування
та кадастру
Горбань Оксана Геннадіївна
Начальник відділу охорони
культурної спадщини та дизайну

