
 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МІСТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

РЕСТАВРАЦІЯ ЯК ВИД БУДІВНИЦТВА:  

ПРОБЛЕМИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 2021 року  

10:30 – 14:00 

в режимі відеоконференції на платформі ZOOM 

м. Київ, Україна 

 



 

ПРОГРАМА 

 

 

10:15 – 10:30 Реєстрація та підключення учасників, перевірка звуку та відео 

10:30 – 10:40 

ВІДКРИТТЯ 

 КЛОЧКО Андрій Андрійович, народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування  

Модерує панельні дискусії 

БОНДАР Ганна Вячеславівна, народний депутат України, голова підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1.  

Стан законодавчого регулювання реставраційної сфери 

10:40 – 11:00 

 

 БОНДАР Ганна Вячеславівна, народний депутат України, 

голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. Вітальне слово 

 ТКАЧЕНКО Олександр Владиславович, Міністр культури 

та інформаційної політики України. Вітальне слово 

 ПЛАЩЕНКО Євген Миколайович, Генеральний директор 

Директорату просторового планування територій та архітектури 

Міністерства розвитку громад та територій України. Вітальне 

слово 

 
11:00 – 11:10 ОБГОВОРЕННЯ 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2.  

Нормативно-правове та технічне регулювання в сфері охорони культурної 

спадщини та реставрації. Проблематика та шляхи вирішення 

11:10 – 11:45 

 

 КУКОВАЛЬСЬКА Неля Михайлівна, Генеральний 

директор Національного заповідника “Софія Київська” 

"Велика реставрація: підсумки року: проблематика і 

майбутнє" 
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 ЦЯУК Лариса Ігорівна, Головний архітектор 

УкрНДІпроектреставрація, архітектор-реставратор 

"Ідентифікація наукової реставрації як виду будівництва. 

Негативні чинники" 

 СЕРДЮК Олена Михайлівна, кандидат історичних наук; 

член Головної ради Українського товариства охорони пам'яток 

історії та культури; голова Київської міської організації 

товариства охорони пам'яток історії та культури; віце-президент 

Українського національного комітету Міжнародної ради з питань 

пам'яток і визначних місць (ICOMOS) 

"Створення умов для сучасного використання об’єктів 

культурної спадщини" 

• НИКОРЯК Олександр Дмитрович, Директор Департаменту 

охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

"Адаптація пам’яток архітектури під сучасні потреби в 

світлі існуючого пам’яткоохоронного законодавства" 

 ВЕРБОВЕЦЬКИЙ Юрій Володимирович, віце-президент 

НСАУ, керівник архітектурної майстерні "ФОП Вербовецького 

Ю.В." 

"Законодавче регулювання діяльності науково-проектних та 

будівельно-реставраційних інституцій, організацій, які 

займаються збереженням, пристосуванням об’єктів 

культурної спадщини. Нормативне забезпечення" 

 ГАЙДАР Володимир Григорович, директор КП "Простір 

Інноваційних Креацій "Палац" (м. Івано-Франківськ) 

"Реальний стан пам'яткоохоронної та реставраційної галузі в 

історичному місті" 

 МЕЩЕРЯКОВ Володимир Миколайович, начальник 

управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини 

Одеської міської ради, кандидат архітектури, доцент 

"Повноваження органів охорони культурної спадщини" 

11:45 – 12:00 ОБГОВОРЕННЯ 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3.  

Правові аспекти реставраційної діяльності 

12:00 – 12:30 

 

 ТИМКОВИЧ Василь Юрійович, директор 

УкрНДІпроектреставрація  

"Організаційно-правові аспекти реставраційної діяльності" 

 ГОНЧАРОВА Катерина Володимирівна, кандидат наук, 

мистецтвознавець 

"Реставрація як науковий процес" 

 ОЛІЙНИК Олена Павлівна, віце-президент НСАУ, 

завідувач кафедри дизайну інтер'єра факультету архітектури, 

будівництва і дизайну Національного авіаційного університету, 

кандидат архітектури, доцент 

"Реставрація: проблеми ідентичності і автентичності" 

 БІЛЕНКОВА Світлана Вікторівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедра образотворчого мистецтва і 

архітектурної графіки архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва і архітектури, дійсний 

член УНК ІКОМОС 

"Реставрація та ревалоризація – як основа пам'яткоохоронних 

процесів при управлінні містобудівними процесами в 

традиційно сформованому історичному середовищі населених 

пунктів" 

 ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна, професор кафедри 

дизайну інтер'єру факультету архітектури, будівництва і дизайну 

Національного авіаційного університету 

"Поняття "предмет охорони" та "автентичність" в 

реставраційній практиці: правові казуси" 

 АНТОНЮК Анатолій Євдокимович, заступник 

начальника відділу проектних робіт, національний координатор 

Міжнародного комітету по реставрації 

12:30 – 12:45 ОБГОВОРЕННЯ 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 4.  

Проблеми підготовки кадрів у сфері реставрації. 

Історичне відродження регіонів України 
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12:45 – 13:10 

 ІЗОТОВ Анатолій Олександрович, архітектор-реставратор, 

(місто Одеса) 

"Нормативно-правова незабезпеченість сфери реставрації 

Проблеми підготовки кадрів" 

 КАРПОВ Віктор Васильович, Декан факультету 

архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного 

університету, доктор історичних наук 

"Оцінка художника-реставратора в контексті професійної 

атестації" 

 ЧЕРКАСОВА Катерина Тимофіївна, зав. кафедрою 

реконструкції, реставрації Харківського національного 

університету будівництва та архітектури (м. Харків), кандидат 

архітектури 

"Проблеми освіти реставраторів в вищих навчальних 

закладах" 

 ЯРЕМА Олександр Богданович, доцент Кафедри 

монументально-декоративної скульптури Львівської національної 

академії мистецтв, Народний архітектор України 

"Проблемні питання історичного відродження західного 

регіону України" 

 БЕВЗ Микола Валентинович, професор, доктор архітектури, 

зав. кафедрою архітектури і реставрації Національного 

університету "Львівська політехніка" 

13:10 – 13:45 ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

13:45 – 14:00 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ЗАКРИТТЯ 

 БОНДАР Ганна Вячеславівна, народний депутат України, 

голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Виступ…………………..…. до 5 хв. 

Виступ в обговоренні …….  до 2 хв. 

Відповідь на питання …….. до 2 хв. 


