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Управління культури та туризму облдержадміністрації подає інформацію
про виконання у 2018 році заходів «Обласної програми охорони та збереження
культурної спадщини на 2017 – 2018 роки», затвердженої рішенням обласної
ради №406 від 22.12.2016 р.
п.1. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної
спадщини
Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної
спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної
спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та державну
реєстрацію. У 2018 році виготовлено облікову документацію на 24 об’єкти
культурної спадщини – пам’ятки архітектури, на загальну суму ≈120,0 тис.грн.
п.2. Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних
кладовищ, поховань та меморіалів
ГО «Історико-патріотичне об’єднання «Пошук» (голова – Ловинюк О.В.,
дозвіл Міністерства культури України від 23.04.2018 р. № 22-042-П/18) під час
проведення пошукових робіт поблизу с. Перлявка Житомирського р-ну
(військовий полігон) знайдено людські останки (близько шестиста осіб).
Знайдені невідомі поховання є останками жертв селянських бунтів 1918-1921
рр., інформація про які, як і про інші злочини комуністичного режиму,
тривалий час приховувалися від громадськості. Товариством з обмеженою
відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Тріада» (керівник – Ловинюк
О.В.) здійснено дослідження поховання та ексгумацію (протокол №1 від
5.06.2018 виїзного засідання обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення
пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій). Загальна вартість
робіт– 49 тис. грн.
п.3. Проведення археологічних обстежень території області
У червні 2018 року співробітниками Інституту археології НАН України
проведено археологічні дослідження 21 археологічного об'єкта на території

Житомирського та Олевського районів з метою уточнення стану збереженості
культурного шару, його планіграфічних та стратиграфічних особливостей.
Загальна сума, сплачена за надання зазначених послуг становить 45,671 тис.
грн. На усі досліджені об’єкти складено облікову документацію.
п.4. Забезпечення роботи обласної консультативної ради з питань охорони
культурної спадщини
З метою недопущення можливих корупційних зловживань при наданні
документів дозвільного характеру, погодженні науково-проектної документації
у сфері культурної спадщини, при управлінні культури та туризму
облдержадміністрації діє обласна консультативна рада з питань охорони
культурної спадщини. Усі, подані на розгляд документи погоджувального та
дозвільного характеру розглядаються на засіданнях зазначеної вище ради. У
2018 році здійснено робочі поїздки членів обласної консультативної ради до
мм. Київ, Бердичів, Радомишль, Малин; сс.Іванків, Ліщин Житомирського рну, с. Базар Народицького р-ну, с. Верхівня Ружинського р-ну. Мета поїздок проведення інвентаризації пам’яток архітектури та надання методичної
допомоги спеціалістам з питань охорони культурної спадщини
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та ОТГ.
пп.5,6 Виготовлення проектної документації та проведення комплексу
першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на
об’єктах культурної спадщини
Департаментом регіонального розвитку у 2018 році виконано заходів на
загальну суму 4 460 032,34 грн., у тому числі:
1) Ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах охорони культурної спадщини:
- Магістрат – 769 697,07 грн. (проектні роботи);
- Український музично-драматичний театр (театр ім. Івана Кочерги)1398379,66 грн. (проектні роботи);
- Будинок Російського музичного товариства (театр Ляльок) - 1 000 000.00 грн.
(проектні роботи);
- Братська могила воїнів ІІ Зимового походу армії УНР (Меморіальний
комплекс на честь воїнів УНР, учасників ІІ Зимового походу) у с. Базар
Народицького району – 925 466,01 грн. (будівельні роботи);
- Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова - 18 466,60 грн.
(проектні роботи).
2) Придбання дошки М. Сціборському– 64 470,00 грн.;
3)Придбання дошки О. Ольжичу – 283 553,00 грн.;
п.7 Виготовлення друкованих матеріалів (буклетів, довідників) про
культурну спадщину Житомирщини
Тендерні торги на друк книги, присвяченої Українській революції 1917-1921
рр. не відбулися через підвищення ринкової вартості поліграфічних послуг.
Реалізацію заходу перенесено на наступний рік.
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